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                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ-Sektor I 

 

 

 

1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w 

następujących ilościach: 

1) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne zmieszane – 

w każdej ilości, 

2) z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady w 

ilościach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości wg wykazu jaki udostępni 

Zamawiający na dzień podpisania umowy,  

3) z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady w sposób określony w pkt.1 i 2, 

4) odpady ze szkła, odpady z papieru i tektury, metali i opakowań wielomateriałowych, 

odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w 

tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady budowlane i rozbiórkowe 

z prac prowadzonych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie – w każdej ilości, 

                                                                  

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z 

częstotliwością:  

1) odpady mokre (bioodpady) w „gniazdach”:  

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;  

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) z obszarów zabudowy wielorodzinnej miejskiej: 

- odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu; 

- odpady suche oraz zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz w tygodniu; 

b) z obszarów zabudowy śródmiejskiej i jednorodzinnej; 

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 

- odpady suche oraz zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym;  

4) odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór po uzgodnieniu terminu z jednostką 

wywozową; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz w roku. 

7) przeterminowane leki , - w wyznaczonych aptekach wg Załącznika nr 3 – w godzinach 

ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odebranie tych odpadów z aptek oraz 

podstawienie pojemników do zbierania. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować 

stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie 

powodowało to przepełnienia tych pojemników.   
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8) zużyte baterie i akumulatory – we wskazanych punktach użyteczności publicznej wg 

Załącznika nr 3 – w godzinach ich pracy. Do zadań wykonawcy będzie należało 

odbieranie tych odpadów oraz podstawienie pojemników do ich zbierania. Wykonawca 

zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w 

takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników.   

  

 

3. Odpady komunalne będą odbierane z wszystkich nieruchomości zamieszkałych i 

wszystkich nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady z 

wyłączeniem koszy ulicznych i placów zabaw. Wykaz nieruchomości Zamawiający 

dostarczy Wykonawcy na dzień podpisania umowy. 

     4.     Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:  

1) pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l;  

2) kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l;  

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 60 l; 110 l ;  

     5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania 

kolorystyczne:  

1) kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru,  tektury oraz opakowań z 

papieru i tektury; 

2) kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych, metali i 

opakowań wielomateriałowych;   

3) kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła;  

4) kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów);  

z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.  

  6. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych 

niż wskazane wyżej, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych 

wewnątrz odpadów. 

                                           

 


